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Увод

Един от възможните варианти за решаване на проблема за съхраняване на
отработилото ядрено гориво (ОЯГ) от изследователския реактор ИРТ-2000 София
е временното му съхраняване в хранилището (ХОГ) на АЕЦ"Козлодуй"
Направено е подробно проучване на начините за изваждане на отработилите
горивни касети от шахтохранилището на ИРТ-2000, зареждането им в
транспортни контейнери, маршрутите за превозването им до АЕЦ"Козлодуй" В
тази работа са представени избраното техническото решение, оценката на
ядрената безопасност на подбрания опаковъчен комплект за временно съхранение
на всички отработили касети от ИРТ-2000 в ХОГ на АЕЦ"Козлодуй", както и
съответната икономическа оценка на разходите

/. Избор на техническо решение

Обоснована е техническата възможност за временно съхраняване на ОЯГ от ИРТ-
2000 в стандартни херметични пенали, предназначени за разполагане на касети с
отработило ядрено гориво от ВВЕР-440. Тези пенали са лицензирани и се
използват'за съхраняване на разхерметизирани касети с ОЯГ от ВВЕР-440 на
АЕЦ"Козлодуй" Пеналът представлява херметичен, запълнен с вода обем,
възпрепятстващ разпространението на радиоактивни вещества в околната среда
Изработен е от корозионно устойчива стомана Геометричните му размерите са
следните височина - 342 см, диаметър-21 5 см, дебелина - 0 3 см

Във всеки херметичен пенал могат да се съхраняват по 4 горивни касети от ИРТ-
2000 (ЕК-10 и/или С-36), наредени по височина Средното остатъчно
енергоотделяне от един пенал не надвишава 4.29W, а средната гама-активност -
186.87 СУ пенал (6 9х10 п Bq/пенал)

Доказана е техническата възможност за съхранение на заредени с ОЯГ от ИРТ-
2000 херметични пенали в лицензиран чехол, доставен за нуждите на блоковете
ВВЕР-440 Чехолът е предназначен за съхранение на пенали с нехерметични
отработили горивни касети от блоковете ВВЕР-440 В съществуващите на
АЕЦ"Козлоду1Т' чехли могат да се разположат 30 хермопенала със стъпка 22 5 см
Всеки чехол е изработен от корозионно устойчива стомана . Размерите му са
спедните височина - 346 см, диаметър- 146 см, дебелина-0,8 см.

Направените изследвания показват,*че цялото количество ОЯГ от ИРТ-2000 може
да се съхранява в един чехол за гориво от ВВЕР-440, в който са разположени 19
хермопенала, всеки зареден по височина с по 4 горивни касети с ОЯГ от ИРТ-



2000. На фиг.2 е показан един възможен вариант на разполагане на 19
херметични пенали, заредени с ОЯГ от ИРТ-2000, в решетката на стандартния
чехол за 30 хермопенали тип ВВЕР-440. Минималната стъпка е 22 5 см

Чехольт заедно с 19-те хермопенала, заредени с общо 73 отработили горивни
касети от ИРТ-2000, представлява опаковъчен комплект, който може временно да
се съхранява в ХОГ на АЕЦ"Козлодуй", а впоследствие да се транспортира в
чужбина за преработка.

//. Осигуряване паусловията за ядрена безопасност на опаковъчен комплект
за временно съхраняване па ОЯГ от ИРТ-2000 в ХОГ на АЕЦ"Козлодуй "

С цел оценка на условията за ядрена безопасност на опаковъчния комплект са
приложени 2 независими съвременни методики за анализ на критичността:

• програмната система MCNP 4B ,
• модулнага програмна система SCALE 4 3 ,
Проведени са моделни пресмятания с осигурена консервативност на стойностите
на ефективния коефициент на размножение на неутроните К ..

//./ Методи и програми

11.1.1 Програмна система MCNP 4B
Програмната система MCNP 4B се базира на метода Монте Карло за пряко
моделиране на неутронния пренос. Използването й не налага прилагане на
приближения, свързани както с описанието на преноса на неутроните, така и с
каквато и да е пространствена или спектрална дискретизация и апроксимация
Библиотеката от неутронни константи, използвани при пресмятанията се базира
на съвременните оценени данни от файла ENDF/B-VI

11.1.2 Модулна програмна система SOLE 4.3
SCALE 4,3 е съвременна програмна система, широко прилагана в света за
безопасностни анализи на критичността на съоръжения за съхранение на ОЯГ. За
провеждане на такъв тип анализи се използва последователността от програмни
модули CSAS6, която включва програмните модули BONAMI и NITAWL-II,
определящи резонансно-коригираните сечения на взаимодействие, необходими за
програмата KENO-VI. Тя пресмята по метод Монте Карло ефективния
коефициент на размножение К,ф и други неутроннофизични характеристики на
тримерни конфигурации със сложна геометрия. При пресмятанията е използвана
44 групова библиотека неутронни сечения 44GROUPENDF5, базираща се на
файла оценени данни ENDF-B5

/7.2. Моделиране на реалните геометрични конфигурации

Моделите за пресмятане се базират на данни за геометрията и материалния състав
на горивните касети С-36 и ЕК-10 (с обогатяване 36% и 10% , съответно),
хермопенала и чохъла . Касетите се разместват в стоманени тръби в пеналите (по
4 касети по височина във всеки пенал), които на свой ред се подреждат в
триъгълната решетка (със стъпка 22 5 см) на чохъла за хермопеналите.

11.2.1 MCNP4B
Консервативността на модела е осигурена от:
1) включване в модела на касети със рвежо гориво и максимален брой на горивни

елементи -16;



2) използване на двумерен модел (без аксиална утечка),
3) включване в модела на дистанцираща решетка за тръбите на пеналнте

(предварителните пресмятания показват, че това води до увеличаване на К е ф
заради допълнително отражение на неутроните),

4) подреждане на хермопеналите в безкрайна триъгълна решетка (без радиална
утечка).

II. 2.2 SCALE 4.3
Моделът на пресмятане включва касети С-Зб с максималния брой горивни
елементи - 16, потопени във вода при температура 20° и атмосферно налягане
Разгледани са 2 случая свежи и отработили касети с максимална дълбочина на
изгаряне 23.6 MWd/kgU, престояли 4877 дни в басейна за отлежаване.
Тримерният модел на херметичния пенал съдържа 4 касети С-Зб по височина
При моделиране на чехъла са включени три варианта на подреждане на 19-те
хермопенала с минимална стъпка 22,5 см, Хермопеналите са потопени във вода
при температура 20° и атмосферно налягане

И.З Резултати от пресмятаниятапо двете методики

U. 3.1 MCNP4B

На Фнг I е представено азпмутално-радиалното сечение на геометричния модел,
генерирано от програмата MCNP 4В При пресмятания за безкрайна триъгълна
решетка на външната граница на модела се дефинира условие на пълно
отражение За реализация на двумерния модел (без аксиална утечка) на
аксиалните граници на модела (по г) също е дефинирано условие на пълно
отражение Пресмятанията са проведени както за касети С-36, така и за касети
ЕЬС-10 с 16 горивни елемента за следните конфигурации:

1) единичен пенал (без отражение по раднално азнмутална периферия на
модела), за да се оцени ефекта от подреждането на пеналите в сборката;

2) единичен пенал без дистанциращата тръбите на пенала решетка, за да оцени
влиянието на дистанциращата решетка,

3) единичен пенал (без отражение по радиално азимутална периферия на
модела), за да се оцени ефекта от подреждането на пеналите в сборката;

4) единичен пенал без дистанциращата тръбите на пенала решетка, за да оцени
влиянието на дистанциращата решетка,

5) безкрайна триъгълна решетка (със стъпка 22,5 см) от пенали с дистанциращата
тръбите решетка, за нап-консервативна оценка на К е ф

Броя на неутроните за една генерация е равен ltiuOO, a броя на активните
генерации (при които се осъществява регистрация на резултатите) - 200, което
осигурява усповия, при които относителната стандартна статистическа грешка на
пресмятанията не надвишава 0 1% Резултатите пресмятанията с програмата
MCNP са представени в Таблица 1

11.3.2 SCAI Е 4.3
На Фиг 2 е представено напречното сечение (х-у равнина) на геометричния мопел
на един вариаш на нодре«клане щ 19-те хермопенала в чо\ъла) Пресичанията са
проведени за три такива варианта при използвание на следните параметри: брой
неутронни генерации - 300 и брой неутрони за една генерация - 600 Получените
резултати за свежи и отработили касети тип С-36 са представени в Таблица 2 Те



дават консервативна оценка за К«ф, тъй като е изследвана горивна касета с по-
високо обогатяване С-36 и с максимален брой горивни елементи 16, а в
хермопенала са включени 4 еднакви касети от този тип

Таблица 1. Кеф за различни конфигурации на хермопенала,
пресметнат с програмата MCNP

Вид на
конфигурацията

Касета ЕК-10
Единичен пенал с
дистанцираща

решетка
Единичен пенал без
дистанцираща
решетка
Безкрайна решетка

от хермопеналн

Касета С-36
Единичен пенал с
дистанцираща
решетка
Единичен пенал без
дистанцираща
решетка
Безкрайна решетка

от хермопенали

Кеф

0.26049+
0.00028

0 25737+
0 00029

0 31271±
0.00032

027444+
0.00031

0 27071±
0.00030

ОЗЗП7±
0.00033

68%

доверителен
интервал

0.26022+
0 26077

0.25708+
0 25766

0.31239+
0.31303

0.27414+
0.27475

0,27041 +
0.27101

0,33084+
0.33150

95%
доверителен

интервал

0 25994+
0,26104

0 25679+
0.25795

0 31208+
0.31334

0 27383+
0.27506

0 27011-
0,27131

033051-
0.33183

99%
доверителен

интервал

0.25976+
0.26122

0.25660+
0.25814

0.31188+
031355

0.27363+
0.27526

0.26992+
0.27150

0.33029+
0.33205

///.. Икономическа оценка на разглеждания вариант

В Таблица 3 са представени общите разходи при реализиране на избраното
техническо решение за временно съхранение на ОЯГ от ИРТ-2000 в ХОГ на
АЕЦ"Козлодуй" Трябва да се отбележи, че не са предвидени разходи за
българския персонал и се предполага, че съхранението на ОЯГ от ИРТ-2000 в
ХОГ ще е безплатно

IV. Изводи

• Анализирана е техническата възможност за използване на транспортен
опаковъчен комплект, доставен за нуждите на АЕ1Г'Козлодуй", за временно
съхраняване на отработилоте горивни касети от изследователския реактор
ИРТ-2000 София в ХОГ на АЕЦЧСозлодуй".

• Консервативно са оценени стойностите на коефициента за размножение на

неутроните К^ на чохъл с 19 х|рмопенала, съдържащи всички отработили

горивни касети от изследователския реактор ИРТ-2000 София Чохълът е



• Консервативно са оценени стойностите на коефициента за размножение на
неутроните К . на чохьл с 19 хермопенала, съдържащи всички отработили
горивни касети от изследователския реактор ИРТ-2000 София. Чохълът е
предназначен за отлежаване в хранилището за отработило ядрено гориво на
АЕЦ- Козлодуй,

• Оценката е направена на базата на пресмятания по две съвременни широко
известни програмни системи - MCNP 4B и SCALE 4.3 Разликите в
получените резултати могат да се обяснят с начина на моделиране Тези
резултати показват, че стойността на Кеф за анализпраните конфигурации не
надвишава 0.34, което отговаря на изискванията за ядрена безопасност

• Анализирани са без оптимизация 3 варианта на подреждане на 19
хермопенала в чохъла. Проблемът с оптимизацията в случая не е стои,
поради малкото количество ядрено гориво, слабото енергоотделяне и гама-
поле, както и дълбоката подкритнчност. Търсенето на оптимално
разположение на хермопеналите при следните критерии: равномерно
натоварване от у-лъчи, по-слаб градиент на остатъчното енергоотделяне и
дълбока подкритнчност е от съществено значение за ОЯГ от реактори ВВЕР.

Таблица 2. Кеф за различни варианти на модела на чохъл с 19 хермопенала,
пресметнат с програмната система SCALE

Видна
конфигурацията

Вариант 1
Свежи касети
Отработили касети

Вариант 2
Свежи касети
Отработили касети

Вариант 3
Свежи касети
Отработили касети

Кеф

0,2773±0.0016
0.2762±0.0014

0,2976±0,0016
0.2855±0.0014

0.2833±0.0014
0.2734±0,0015

67%
доверителен

интервал

0.2757-0.2789
0.2748-0,2777

0.2960-0.2992
0.2840-0.2869

0.2819-0,2847
0.2719-0 2750

95%
доверителен

интервал

0.2742-0 2805
0.2734-0.2791

0.2960-0 2С'92
0.2825-0 2884

0.2804-0 2S62
0 2704-0 2765

99%
доверителен

интервал

0.2726-0 2820
0.2720-0 2805

0.2960-0 2992
0,2811-0 2898

0,2790-0,2876
0,2688-0 2781

Таблица 3. Разходи за извозване на ОЯГ от ИРТ-2000 до АЕЦ "Козлодуй "

No

1

*•>

Видове дейност или услуга

Разходи за вземане под наем и транспортиране

Инвестиционни разходи

Общо:

Разход, USD

476 188

225 200

701 388

£3/



Фиг I Азимутално-радиално сечение иа геометричния модел от
горивни касети в пенал, визуализиран с MCNP -4В

Фиг 2 Х-у сечение на геометричен модел на чохъл с 19 хермопенала -
вариант 1, визуализиран със SCALE 4 3


